
 

 

 הסכם
                   

 2021שנת  ,______חודש ל, __שנערך ונחתם ביום                      
 

  514480276  .פ. ח, מ"ביי מי טכנולוגיות בע : בין 
 א"ת, 38נחלת יצחק ' מרח 

 ;("החברה" :להלן )

 
 ___________.פ . ח, _____________חברת  : לבין 

 ______________' מרח

 ; ("בית העסק": להלן )
 : ____________________________                            השם המסחרי של בית העסק

 :__________________  טלפון איש קשר: _____________   שם איש קשר
 :____________________@_______________________    מייל איש קשר 

 (   יפורסם): _____________________ שירות לקוחות בעסקטלפון 

 (                                                                                 יפורסם) : ____________________@___________מייל שירות לקוחות
 

דיגיטל והחברה הואיל  שוברים  ומכירת  לשיווק  מערכות  מגוון  עסק  מפעילה  בתי  במבחר  למימוש  הניתנים  בהתאמה:  )יים  להלן 

 ; ("השירותים , ויחד: ""השוברים" ;"המערכות"

, ("השובראו "  "השובר הדיגיטלי )"  ""BUYME MODI’INבשם    דיייעופיזי ו/או דיגיטאלי    שובר  להנפיקעתידה  והחברה   והואיל 
   בלבד.  מודיעין עיר המוניציפאליים של הגבולותיה בתי עסק מקומיים בן לממש במגוון אותו נית

שהחברה תמכור את השובר   על מנת  , והחברה מסכימה להתקשר עם בית העסק,ובית העסק מעוניין להתקשר עם החברה והואיל
 ;הכול בכפוף להוראות הסכם זה, ובבית העסק הניתן למימוש

 

 : הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן , הוצהר, לפיכך

 הגדרות  .1

במייל  , הפצה ולמימוש בהודעת טקסטבלבד; ניתן    מודיעיןמימוש בבתי עסק בעיר  ניתן ל -" שוברה"
 . פון או מודפס-בסמארט

 .עבור רכישה בבית העסקאוחז השובר  "לקוח"

 מהות ההתקשרות  .2
בהסכם   .2.1 בזה  מתקשרים  העסק  ובית  הדיגיטלי  למכירתהחברה  תנאים   השובר  כנגד  החברה,  שותפה  בהן  פעילויות  במגוון 

 כמפורט בהסכם זה.
, הניתנים למימוש חד פעמי, ובית העסק יקבל את התשלום מהחברה יםדיגיטליה יםשוברהפשר מכירה והפצה של תאהחברה  .2.2

 כמפורט בסעיף התמורה להלן.  -ימומש בבית העסק, בניכוי התמורה לחברה ובגין כל שובר שיירכש 
 ת הצדדים הצהרו  .3

   - כל אחד מהצדדים מצהיר כי   .3.1

מציד  .3.1.1 מכ   ו אין  מניעה  עם  ו כל  להתקשר  אחרת  ו/או  הסכם  ו/או  דין  השני ח  את    הצד  ולקיים  זה  בהסכם 
 על פיו.   ו התחייבויותי 

כי יש ברשותו ויהיו ברשותו כל זמן שהסכם זה בתוקף כל ההיתרים, ההסכמות, הזיכיונות, ההרשאות, ככל   .3.1.2
 לביצועו של הסכם זה. שאלה נחוצים  

   עליו.   החלים   דין   פי   על   הנחיה   או / ו   תקן   או / ו   חוק   לכל   ובהתאם   יפעל במסגרת   כי הוא  .3.1.3

יהיה בהתאם  מי מטעמם על ידי שיתבצע על ידם ו/או של הלקוח  של מידע אישי עיבוד מצהירים כי כל   הצדדים  .3.1.4
  חוק )להלן: "   והתקנות שהותקנו מכוחו   1981- חוק הגנת הפרטיות התשמ"א  , ובכלל זה הוראות הדין החל כל ל 

   על ידי רשויות החוק. , וכל הנחיה ו/או הוראה אחרת שפורסמה  "( הפרטיות   הגנת 

של הלקוח הנמצא  להגנה על המידע האישי  ומקובלים    הולמים באמצעי אבטחה    ינקטו הצדדים מצהירים כי הם   .3.1.5
זה  ו ,  ו/או הקשור אליהם   ברשותם  ל י בכלל  גישה   יעת מנ נקטו באמצעים  ו/או  ו/או חדירה  בלתי מורשית    נזק 

תקנות הגנת הפרטיות  בהתאם לנדרש על פי  יפעלו ו   של המידע לצדדים שלישיים,   שלא כדין ו/או העברה    למידע 
   הדין החל. ושאר הוראות    2017  - )אבטחת מידע( התשע"ז 

 התחייבויות הצדדים .4

    -   מתחייבת כי   החברה  .4.1

 .  בלבד   מודיעין   עסקים בגבולותיה מוניציפאליים של העיר ל מיועד  שובר ה ב תשלב את בית העסק   .4.1.1



 

 

 תאפשר לבית העסק לעדכן את המידע הקיים בכרטיס העסק שלו במערכות החברה באופן שוטף.   .4.1.2

  כולל  , לא 13:00ועד  08:00ובימי ו' בשעות  21:00ועד   08:00ה' בשעות  - מפעילה שירות לקוחות בימים א' הינה  .4.1.3
 שבתון.   וימי   , מועדים חגים ,  שבתות 

עקוב באופן שקוף אחר המרכיבים הבאים: תאריך  תספק לבית העסק ממשק דו"חות המאפשר לבית העסק ל  .4.1.4
 רכישה ותאריך מימוש השובר, סכום השובר, מקור רכישת השובר. 

   -   מתחייב כי   בית העסק  .4.2

 למשך כל תוקפם.   את השוברים   ללא תנאי   כבד י  .4.2.1

  עובדיו במהות הסכם זה וייתן מענה ללקוחות בחנויות ו/או בסניפים המממשים שוברים. בית העסק   את   תדרך י  .4.2.2
 בהתאם לשעות העבודה של בית העסק. יעמיד לרשות החברה ושירות הלקוחות שלה איש קשר זמין  

, ועל פי חוק  1987- , על פי חוק שכר מינימום תשמ"ז על פי חוקי המס וברשותו אישור מס הכנסה הוא פועל:   .4.2.3
זרים, תשנ"א  וכי יש ברשותו  1991- עובדים  . כמו כן, בית העסק מצהיר כי הוא פועל על פי צו רישוי עסקים 

 רישיון עסק תקף.  

התוכן  .4.2.4 את  לחברה  וכיו"ב(   יעביר  תכנים  לוגו,  )להלן    )תמונות,  החברה  במערכות  לשלב  מעוניין  הוא    – אותו 
מעניק בית העסק רשות לחברה לעשות שימוש בתוכן השיווקי לצורך הצגתו  ,  "(. בחתימתו על הסכם זה וכן הת " 

 באמצעי הפרסום, במערכות החברה, לרבות חומרים גרפיים ולוגו בית העסק. 

ו/או   .4.2.5 בית העסק  ידי  על  שיסופקו  וכי התכנים  בתוכן  הרוחני  הקניין  זכויות  לרבות  הזכויות,  מלוא  בעל  הוא 
וש בהם אינם מהווים הפרה של זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו, לרבות פטנט, זכויות יוצרים,  השימ 

ומעולם לא קיבל כל תביעה, טענה, דרישה או פניה אחרת ממנה כי עולה או    סימני מסחר וסודות מסחריים 
  ובערכים   מלא   באופן החברה    את   ויפצה   ישפה   העסק   בית .  משתמע כי קיימת הפרה או הפרה אפשרית כאמור 

  כספי   רווח   הפסד ,  לגרוע   מבלי   אך   לרבות ,  לה   שייגרמו   אבדן   או   הוצאה ,  הפסד ,  נזק ,  חבות   כל   בגין ,  ריאליים 
ידו ,  ומוניטין  על  הועבר    או   דרישה ,  טענה   כל   של   בעטייה ,  בעקיפין   ובין   במישרין   בין ,  בקשר עם התוכן אשר 

  מבלי   וזאת   המשופה   לצד   שייגרמו (  ד " עו   ט " שכ   ולרבות )   והוצאות   נזק   דמי   לרבות ,  כלשהו   שלישי   צד   של   תביעה 
 . דין   פי   על   המשופה   הצד   מזכויות   לגרוע 

או בכל תוכן שהועבר לחברה לצורך שילוב בית העסק  / במקרה בו נפלה בידי בית העסק טעות בתנאי השוברים ו  .4.2.6
ו ,  מכל סיבה שהיא ,  במערכות  או ההטבה הכלולים  / ותים ו או השיר / מתחייב בית העסק לספק את המוצרים 
 .  והכול על חשבונו ובאחריותו ,  בתנאים ובמחיר שהתחייב בהם כאמור ,  לפי העניין ,  בשוברים 

, ואשר הוחתמו  לכך  ו שהוכשר רק בידי בעלי הרשאה  תבצע ת י עובדיו או מי מטעמו  " ע  החברה למערכות  גישה ה  .4.2.7
   להלן.   9בסעיף    ות מפורט בהוראות ה המחייב אותם לעמוד    על כתב סודיות 

  כל פעולה בהן ב ו/או  למערכות  של עובדיו או מי מטעמו  גישה  כל  ב ומקובלים  ינקוט באמצעי אבטחה הולמים   .4.2.8
רוע  י לא   על כל חשש   ובכתב   . בכלל זה, בית העסק מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי ו/או בכל ממשק איתן 

החברה אצלו  אבטחת מידע   הלקוח  הקשור במערכות  במידע של  סיסמאות ו/או  של  אובדן  ו/או  גניבה  כגון   ,  
, ועל  , וכיו"ב , גישה בלתי מורשית למערכות החברה דליפה ו/או גניבה של נתונים או מידע של לקוחות ,  גישה 

 בקשר לכך. הפעולות שנקט  

רשת  רשת ציבורית או  , רשת תקשורת אלחוטית באמצעות  למערכות החברה    כל גישה של עובדיו או מי מטעמו  .4.2.9
 מקובלים.   באמצעי אבטחה תיעשה תוך שימוש  , אינטרנט ה 

 ישמש אך ורק למטרות קיום הסכם זה.   בעת מימוש השובר מוזן למערכות  ה המידע   .4.2.10

 השוברים .5
 שנים.  5שתנפיק החברה יהיה בית העסק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שתוקף השוברים . לדין  כפוףתוקף השוברים יהיה  .5.1

יודגש בהקשר   ., ללא כל תנאי )לרבות במבצעי בית העסק(לכבד את השוברים אשר נרכשו, למשך כל תוקפם  בית העסק מתחייב .5.2

זה, כי ככל שהלקוח המממש את השובר הינו חבר מועדון לקוחות של בית העסק, הלה יהנה מהנחות המועדון ומצבירת נקודות  

כמו כן, בית העסק מתחייב לכבד את השוברים בחנויות עודפים של בית העסק )ככל שישנן(. )ככל שישנן(.    מועדון של בית העסק

   יגיע לסיומו, מכל סיבה שהיא.זה  סעיף זה יחול גם אם הסכם

מימוש השובר יתבצע   .גישה  לו  ניתנה  אליה  החברה  במערכת   תקינותם את שבדק  לאחר   רק  החברה  שוברי  יכבד את   העסק  בית .5.3

   באמצעות הזנת קוד השובר במערכת החברה וקבלת אישור כי העסקה בוצעה.

הכל בכפוף   ימים מיום רכישתו, הרי שהחברה תבטל את חיובו של הלקוח.  14ככל שהלקוח יבחר לבטל את רכישת השובר תוך   .5.4

 , ובלבד שהשובר לא מומש בבית העסק. ולתקנות שהותקנו מכוחו 1981- לחוק הגנת הצרכן תשמ"א

 .  השובר למימוש האפשרות על  המגבלכל  יטיל לא העסק בית .5.5
 התמורה לחברה  .6

 . BUYME MODI'IN של השוברים עבור בעמלה יידרשו  לא העסק בתי" לבית קרוב קונים" בפרויקט .6.1
בגין שירותיה בכפוף למילוי   .6.2 בניכוי עמלה  בגין השוברים  העסק את התשלום  התחייבויות בית העסק, החברה תעביר לבית 

בתוספת  )  10%"(, כמפורט להלן:  התשלום לבית העסק", ויחד "עמלת החברה)להלן: "  Buyme MODI’INבמסגרת פרויקט  
 . השובר מימושממועד  38. תנאי תשלום: שוטף שמומש  MODI’INBuymeמע"מ( מסך כל שובר 

 .  ₪ 3.88התשלום לבית העסק:  עמלת חברה )בתוספת מע"מ(   10%₪  100דוגמא מספרית: נרכש שובר בסך 



 

 

ייחתם   Buyme MODI’IN , בקשר עם שוברים שאינם  BUYMEיחד עם זאת יובהר כי בכל התקשרות אחרת בין בית העסק לבין   .6.3
 בגין שוברים המכובדים בבית העסק.  BUYMEהסכם חדש שיכלול בין היתר התייחסות לעמלות 

 מהיום בו השובר מומש. 38החברה תעביר את התשלום לבית העסק בתוך שוטף+ .6.4
כתנאי לקבלת התשלום מהחברה, בית העסק מתחייב להעביר לחברה את כלל האישורים הנדרשים על פי דין, ומבלי לגרוע  .6.5

  מהאמור, "טופס ניהול חשבון" על שם בית העסק, בקשר לחשבון אליו יועברו הכספים. 

צד  .6.6 ידרש לשירותים מאת צד שלישי לשם התממשקות למערכת החברה באתר בית העסק, החברה אינה  ככל שבית העסק 

 להתקשרות ו/או להתחשבנות בין בית העסק לבין הצד השלישי. 

בית העסק יוציא חשבונית מס בגין העסקה   בגין עמלת החברה בתוספת מע"מ, החברה תעביר לבית העסק חשבונית מס כדין. .6.7
 עבור הלקוח.  

עה ומלאה עבור קבוכוללת,  סופית, ממצה,  כי התמורה הקבועה בהסכם זה מהווה, לכל דבר ועניין, תמורה    ,מובהר במפורש .6.8
 . , ללא יוצא מן הכללזה ו/או הנובעים ממנועל פי הסכם  בית העסקביצוע כל התחייבויות 

 תקופת ההסכם .7
 "(. הסכםתקופת ה") להלן. 7.3-. 7.2ועד לסיומו כמפורט בסעיפים  בתוקף החל מיום חתימתוהסכם זה הינו  .7.1
  30בכתב לצד השני הודעה  ובלבד כי נתן    ,עת  בכל,  שהיא  סיבה  מכל,  סיים את תקופת ההסכםהיה רשאי לי  כל אחד מהצדדים .7.2

 ההסכם כאמור. אף אחד מהצדדים לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי הצד השני בגין סיום יום מראש. 
ומבלי   לצד השנימתן הודעה  באופן מידי ב,  יוארךהסכם זה, לרבות אם    לידי גמר  להביא  רשאים  הצדדים,  לעילעל אף האמור   .7.3

יקבל החלטת  מי מהצדדים  : )א( אם  , בקרות אחד מהמקרים הבאיםפי כל דין ו/או הסכם זה-הצד המבטל על לפגוע בזכות  
מפרק  למי מהצדדים  ק; ו/או אם ימונה  צו פרובקשה לפירוק ו/או יינתן נגדו    מהצדדים  מיפירוק מרצון; ו/או אם תוגש נגד  

תוגש בקשה להקפאת הליכים ו/או יינתן צו להקפאת הליכים כאמור;   זמני, קבוע או אחר, או מנהל מיוחד או נאמן ו/או אם
ימים; )ב(   60והאמור לא יבוטל בתוך    ןמפנקס כלשהו המתנהל על פי די  מי מהצדדיםיימחק שם  יעמוד להימחק או    ו/או אם

כאמור ו/או אם ימונה כונס   כינוס נכסיםליינתן צו  ו/או אם  או על חלקו מי מהצדדיםעל רכוש תוגש בקשה לכינוס נכסים  אם 
יוטל עיקול או תינקט פעולת הוצאה ימים; )ג( אם    60נכסים קבוע ו/או זמני ו/או אחר על רכוש הנ"ל והאמור לא יבוטל בתוך  

אם ימים; )ד(    60כולו או חלקו והאמור לא יבוטל בתוך    ,מי מהצדדיםאו יינקט הליך גבייה אחר כלשהו כנגד    לפועל דומה
יפסיק את מתן השירותים לפי הסכם זה בחלקו או בכללותו למשך   מי מהצדדיםו בכלל, או אם  לנהל עסקי   הצדדיםמי מיפסיק  

מראש ובכתב ובתנאי שהפסקה זו לא נבעה ממניעים מהותיים סבירים שינומקו בכתב;   הצד השניימי עסקים ללא אישור    3
ימים מהיום בו הודיע הצד  14זה, ולא תיקן הפרה זו בתוך  הסכםקיים תנאי כלשהו מתנאי יאו לא אחד הצדדים הפר אם )ה( 
ימי   5ההסכם ולא תיקן הפרה זו תוך    של  יסודית  הפרה  הצדדים אחד   הפר  אם (  ו)לצד המפר בכתב אודות הפרה כאמור.    פגעהנ

 .לצד המפר בכתב אודות הפרה כאמור פגעעסקים מהיום בו הודיע צד הנ
  – קיזוז או /ו  השבה .7.4

בית העסק יסגור את עסקו ויחדל מלספק מוצרים ו/או שירותים כאמור בהסכם זה, בית העסק מתחייב להודיע שככל   .7.4.1
 "(. העסק בית סגירת" –ימים לפחות )להלן  30על כך לחברה, בהתראה מראש ובכתב של 

בית העסק    ,השירות עבורםטרם סופק המוצר ו/או  מומשו אך  ש  בית העסק קיבל לידו את התמורה בגין שובריםשככל   .7.4.2
ימים מהיום בו מסר את ההודעה על סגירת עסקו ובית העסק לא    3מחויב להשיב את התמורה לידי החברה בתוך  

יוכל לבוא בשום טענה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך. ככל ובית העסק לא ישיב לחברה את התמורה שקיבל בגין  
חברה תהיה רשאית לקזז את שווי התמורה כאמור מכל תמורה אשר  ימים, ה  3השוברים שטרם מומשו כאמור בתוך  

 מגיעה לבית העסק לפי הסכם זה. 
מובהר כי, כלל האחריות בקשר עם סגירת בית העסק מוטלת עליו באופן בלעדי ומבלי לגרוע מזכויותיה של החברה   .7.4.3

ף, לכל אבדן ו/או הפסד העלול להיגרם  לפי חוזה ו/או דין, בית העסק יהיה אחראי כלפי החברה לכל נזק ישיר ו/או עקי
ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מסגירת בית העסק. בית העסק מתחייב   ו/או למי מטעמה  ו/או לעובדיה  לחברה 
לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתבוא לפתחה של החברה בקשר עם אחריותו  

 של בית העסק לעיל. 
 דיםאחריות הצד .8

 החברה אחראית לכל בעיה ו/או קלקול, ו/או נזק שיגרם בקשר עם מערכות החברה ו/או בקשר לסליקה ו/או להפקת השובר. .8.1
  ובית ,  לקוחלבין ה  העסק  בית  בין  לעסקה  צד  אינה  מי   ביי  כי  מוסכםכן,  בית העסק אחראי על כל התחייבויותיו לפי הסכם זה.   .8.2

 המוצר   טיב   לרבות ,  מטעמו  מי   או/ו  העסק   בית  של  מעשים  או/ו  מחדלים  בגין  תביעה  או  טענה,  חובה  מכל  מי  ביי   את   פוטר  עסקה
  בית.  באלה  וכיוצא  שלישי  צד  או/ ו   הלקוח  לבין  בינו  העסק  בית  בין  סכסוך  כל,  המכירה  תנאי,  מחירו,  האספקה  מועד,  והשירות

 למוצרים  הנוגע עניין בכל, שהוא שלישי צד כל וכלפי הלקוח כלפי, החברה כלפי, דין פי על האחריות במלוא לבדו יישא העסק
 על  יועברו אשר וההתניות התכנים, רק לא  אך ,לרבות, השוברים במסגרת  מטעמו  מי  או/ו ידו על  יימכרו אשר לשירותים או/ו

 למוצרים   וביחס  המכירה  לאחר  ושירות  אחריות,  דין  כל  בדרישות  המוצרים  של  ועמידתם  איכותם ,  טיבם,  אספקתם,  ידו
 . ולאחריו ההסכם בתקופת שיימכרו

 הצד   אשר,  זה  להסכם  מהצדדים  מי  כלפי"(,  דרישה"  –  להלן)   כלשהי  דרישה  או/ו  תביעה  או/ ו   טענה  תועלה  שבו  מקרה  בכל .8.3
 : להלן  האמור יחול, לעיל כאמור לה אחראי השני
  "( בסמוך לאחר קבלתה.הצד המשפה"(, יעביר את הדרישה לצד השני )"הצד המשופההצד שקיבל את הדרישה )" .8.3.1

  על   וכי  לדרישה  באחריות  שנושא  זה  הוא  כי,  אותה  שקיבל  לאחר  בסמוך,  הדרישה  לשולח  בכתב  יודיע  המשפה   הצד
 .בלבד מולו להתנהל הדרישה שולח

  כל   וישלם  ההגנה  עלויות  בכל  יישא,  חשבונו  ועל  מטעמו  מקצוע  אנשי  באמצעות,  הדרישה  בפני  יתגונן  המשפה   הצד .8.3.2
 .  הדרישה את שהציג  למי לשלם שיש שייקבע סכום

מדובר בתביעה ו/או כל הליך משפטי אחר. הצד המשפה  למען הסר ספק, האמור בסעיף זה יחול גם במקרה שבו יהיה .8.3.3
ידי  -יהיה האחראי הבלעדי לניהול ההגנה בפני הדרישה, יישא בכל עלויות ההגנה וישלם בפועל כל סכום שייפסק על

 והכל באופן שבו לצד המשופה לא ייגרם כל נזק כספי ו/או הוצאה שהיא.   ,המשפט ו/או במסגרת ההליך המשפטיבית  



 

 

למרות האמור לעיל, מוסכם כי במקרה של מחלוקת בין הצדדים בשאלה מי מהם אחראי לדרישה כלשהי ו/או במקרה   .8.3.4
תביעה כאמור, יהיה רשאי הצד המשופה שבו הצד המשופה יהיה סבור כי הצד המשפה איננו מתגונן כראוי מפני  

להודיע כי הוא נוטל לידיו את ההגנה המשפטית כנגד הדרישה ולהגיש הודעת צד ג' כנגד הצד המשפה. במקרה כאמור,  
יישא הצד המשופה בעלויות ייצוגו המשפטי ואילו שאלת האחריות של הצדדים לדרישה והחובה של מי מהם לשאת  

ייקבעו כולם במסגרת   – דיון המשפטי לטובת דורש הדרישה ובשיפוי הצד המשופה  בסכומים שייפסקו במסגרת ה
 ההליך המשפטי. 

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המגיע לצד המשופה לפי כל דין.   .8.3.5
 סודיות .9

אדם   כללאחר מכן, ל  הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות, לא לגלות ולא למסור בשום זמן שהוא, הן בתקופת ההסכם והן .9.1
ו/או גורם אחר, כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר של ו/או על הצד השני ו/או על המודל העסקי נשוא הסכם זה, לקוחותיו 
ועסקיו ו/או מאגרי המידע שלהם ו/או הסכם זה, שהגיע לידיעתו במסגרת ו/או במהלך תקופת ההסכם, בין בעל פה, בין בכתב 

יא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע בדבר סודות מסחריים ו/או מקצועיים, מוצרים ובין על גבי כל מדיה שה
ותוצאות מחקר כלשהם, מחירים,  נתוני  ופיתוחם, רעיונות, תוכניות עסקיות, שיטות עבודה, טכניקות, תהליכים, תוכנות, 

על ספקים של הצד השני, עובדי הצד השני, לרבות הזדמנויות עסקיות, רשימת לקוחות, הזמנות, הסכמים מכל סוג, פרטים  
תעשייתי   או  מסחרי,  ביטחוני,  מידע  כל  ואו  עמם  מסחר  בקשרי  שמצוי  מי  וכל  שירותים  להם  הנותנים  עצמאיים  קבלנים 

ההסכם. תקופת  במהלך  בעקיפין  ובין  במישרין  בין  לידיעתו,  הגיע  אשר  בזמן   האינלעיל  התחייבות  ה   שבבעלותם,  מוגבלת 
 אף לאחר פקיעת הסכם זה. הבתוקפ ותעמוד

 קניין רוחני  .10
הצדדים מצהירים, מאשרים ומתחייבים כי, הם בעלי הזכויות בישראל לעשות שימוש בכל זכויות הקניין הרוחני ו/או אחרות   .10.1

הדרושות להתקשרות בהסכם זה, לרבות כל לוגו, סמל, שם, תמונה וכדומה, הקשורים למותגים בהסכם זה בתחומי מדינת  
מאשרים, מצהירים ומתחייבים כי   ראל, לרבות הדפסתם, הפצתם וכל שימוש מסחרי אחר בתקופת הסכם זה. כן הצדדיםיש

הינם בעלי כל הרשאה ו/או בעלות בכל הזכויות הנדרשות על מנת להעניק רישיון ו/או הרשאה לצד השני לעשות שימוש בקניין 
 הרוחני של הצד השני, כמפורט בהסכם זה. 

 או /ו   שנערך  חומר  בכל,  חסוי  ומידע  מסחריים  סודות,  מסחר  סימני,  פטנטים,  יוצרים  זכויות  לרבות,  הרוחני   הקניין  תזכויו  כל .10.2
 רשאי   היהי  לא  הצד השני.  "(בעל הזכויות"  –)להלן    והמלא  הבלעדי  וקניינ  יהיה  אחד הצדדים  ידי  על  יפותח  או  פותח,  יערך

 במתן   אלא,  בהן  שימוש  להקנות  או/ו   לאחרים  להעבירן  או/ו  לשווקן  או/ו  למכרן  או/ו  זה  בסעיף  הנזכרות  בזכויות  להשתמש
 בעל הזכויות.  של ובכתב מפורשת הסכמה

, שם המערכות נשוא מתן השירותים,  מי  ביי  אתר  ,"Buyme"  ו/או  "Byme"לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המותג    מבלי .10.3
של מתן השירותים ו/או    מי  ביי  אתר , קודי המקור של התוכנות בהן נעשה שימוש במסגרת פעילות  מי  ביי  אתר   שלהמתחם  

,  פטנטים  לרבות)  החברהבתוכנות אלו ו/או בנכסים או פעילויות אחרות של    ורוכן כל קניין רוחני אחר הקש  במסגרת הסכם זה
 .חברהל מלא באופן, כולם שייכים( אחר רוחני  ןיקני כל או/ו מסחריים סודות, יוצרים זכויות, פטנט בקשות

קניין  ב  שיערכו  והשדרוגים  העדכונים,  העתידיים  הפיתוחים,  השינויים   כל  על,  המחויבים  יםי בשינו,  יחולו  זה  סעיף  הוראות .10.4
 במערכות השונות.או  החברה  אתרהרוחני של החברה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ב

 שונות .11
–יחסי עובדאין ולא יווצרו ביניהם  ו  הם בגדר שיתוף פעולה עסקי,לחברה    בית העסקהיחסים בין    -  מעביד-עובדהיעדר יחסי   .11.1

 ו/או יחסי שותפות ו/או  שליחות מכל מין וסוג. מעביד
פי תנאי הסכם זה אינם ניתנים לשעבוד ו/או להעברה -למעט כמפורט בהסכם זה, זכויות וחובות הצדדים על   -המחאה והעברה   .11.2

 ו/או להסבה בכל דרך שהיא בין במישרין ובין בעקיפין, ללא הסכמת הצד השני בכתב ומראש.
והוא מבטל ובא  שיתוף הפעולה בין הצדדים  הסכם זה מקיף ומפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים בעניין    -  היקף ההסכם .11.3

 במקום כל הסדר, מסמך או הבנה אחרים בין הצדדים, שקדמו להסכם זה.
 כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם זה.  - שינויים .11.4
 . ובמפורש בכתב ייעשה כן אם אלא ,תוקף בו יהא לא ויתור ושום  כויתור ייחשב  לא בזכויות בשימוש איחור שום -ויתור  .11.5
ישלח בדואר רשום, לפי אחת מן הכתובות הנ"ל, כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שת  -  הודעות .11.6

, או  בעת מסירתה  -ימים לאחר מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד  3תחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בתום 
 בעת מסירתה. - נשלחה בפקס עם אישור מסירה

דים בקשר עם הסכם זה מוקנית בזה לבית  סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לסכסוכים שיתגלו בין הצד  –  סמכות השיפוט .11.7
 . על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד.מודיעיןבהמשפט המוסמך 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 

 בית העסק   ביי מי טכנולוגיות בע"מ

 ]חותמת וחתימת מורשה חתימה[  

 


